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ДОСВІД ЩО СТВОРЮЄ 

РЕЗУЛЬТАТ 

  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО 

ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

"УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" - проектна компанія, що має унікальний досвід 

комплексного проектування об'єктів будь-якої складності.  

 

Починаючи від дати свого заснування в 1958 році компанія є генеральною 

проектною організацією ряду нафтопереробних підприємств України, а також 

автором ряду проектів установок виробництва мастил, спеціальних мастил і 

присадок до мастил на 16 підприємствах СРСР, Куби та В'єтнаму. 

 

З 1999 року після проведення корпоратизації та реструктуризації, зберігаючи 

свої традиції, компанія напрацювала великий досвід проектування і будівництва 

нафтопереробних виробництв, які створюються на базі сучасних технологій 

передових Ліцензіарів профільних процесів.  

 

         Наша компанія спирається на команду висококваліфікованих фахівців, що 

володіють унікальними навичками проектування нафтопереробних і нафтохімічних 

підприємств, а також об'єктів їх повної інфраструктури, в тому числі, що зводяться 

на територіях із складними геологічними і кліматичними умовами.  



ДОСВІД ЩО СТВОРЮЄ 

РЕЗУЛЬТАТ 

 

         При проектуванні технологічних установок і об'єктів інфраструктури 

використовуються методи, що передбачають побудову комплексних цифрових 

моделей проектованих об'єктів, із застосуванням технологій тривимірного 

проектування 

 

         З цією метою використовується програмний комплекс "AVEVA», який 

забезпечує побудову атрибутивних цифрових моделей проектованих об'єктів і 

формування з них робочої документації, включаючи ізометричні креслення 

трубопроводів. 

 

         Сучасна технічна база, структура і трудові ресурси підприємства, а також 

постійне оновлення наявного програмного забезпечення, значно скорочують терміни 

проектування, сприяють високій якості проектно-кошторисної документації і 

забезпечують супровід розроблених проектів на всіх стадіях їх реалізації, включаючи 

виконання будівельних, монтажних і пусконалагоджувальних робіт, а також 

комплектацію основного обладнання.  

 

          Унікальний досвід фахівців, сучасна система проектування і наявність великої 

архівної бази дозволяють нам втілювати найамбітніші ідеї Замовників. 



СТРУКТУРА 

ПІДПРИЄМСТВА 

ГОЛОВНИЙ ОФІС м. КИЇВ 

(адміністрація, планово - договірний відділ,  

служба директора технічного, бухгалтерія, 

відділ кадрів, проектні та вишукувальний 

відділи) 

ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ  

(проектні відділи) 

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ФІЛІЯ  

(проектні відділи, відділ 

інжинірингового супроводження 

проектів та пусконалагоджувальних 

робіт) 

ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ  
(проектні відділи, конструкторський 

відділ, відділ міцності, лабораторія 

методів дослідження і діагностики) 

ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ  

(проектні відділи) 



Кадровий потенціал 

 ЧИСЕЛЬНІСТЬ 

ПЕРСОНАЛУ 

 
 

 КВАЛІФІКАЦІЯ 

ПЕРСОНАЛУ  
 

 

 СТРУКТУРА 

ПЕРСОНАЛУ ЗА 

КАТЕГОРІЯМИ  

 

 СТРУКТУРА 

ПЕРСОНАЛУ ЗА 

ВІКОМ 

 Станом на 01 січня 2018 року в 
ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"  
працює 520 співробітників 

 

 

 31 рік - середній вік 
співробітників 

 

 

 

 

 93 % співробітників мають 
профільну вищу освіту 

 85 % основний персонал  

 15 % допоміжний персонал 

 46,6 % - до 35 років 

 36 % - 35-55 років  

 17,4 % - вище 55 років 

 

 

 



ОСНОВНЕ ПРОГРАМНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

    

 НАЗВА 

 ПРОГРАМИ  
 ФУНКЦІЇ 

АВТОР 

ПРОГРАМИ 

RPMS 2000 Моделювання технологічних особливостей підприємств нафтопереробки і нафтохімії для 

проведення інвестиційного аналізу і вибору технологічної схеми заводу 

Honeywell, США 

Petro-SIM Express/AMSIM Моделювання технологічних процесів KBС, 

Великобританія  

AVEVA (PDMS, Diagrams,  Cable 

Design, Instrumentation, Schematic 

3D Integrator) 

Intergraph SmartPlant P&ID 

КОМПАС 3D 

SOLIDWORKS 

Єдине, що розраховане на багато користувачів інформаційне середовище для тривимірного 

проектування, автоматизації проектно-конструкторських робіт у будівельній галузі, створення 

тривимірних моделей окремих деталей і складальних одиниць. Забезпечує розробку виробів 

будь-якого рівня складності і призначення. 

AVEVA, 

Великобританія 

 

Intergraph, США 

АСКОН, РФ 

SolidWorks, США  

AutoCAD, 

 Autodesk Revit Building 8 

Система автоматизованого промислового проектування, включаючи спеціалізовані функції 

для проектування і розрахунку будівельних конструкцій 

Autodesk, США 

MAGICAD Heating & Piping,  

MAGICAD Ventilation for AutoCad 

Проектування систем опалення та вентиляції будівель та споруд Progman Oy, 

Фінляндія 

ANSYS CFD 

ANSYS Mechanical 

 ANSYS ICEM CFD Hexa 

Пакет програм для моделювання динаміки рідин і газів, розрахунку напружено-

деформованого стану, динамічного аналізу 

ANSYS,  

США 

SCAD Office 

 

СТАРТ 

ЛИРА 

ФОК 

Набір програм, призначених для виконання розрахунків на міцність об'єктів проектування 

різного виду і призначення будівельних конструкцій. Розрахунок міцності і жорсткості 

трубопроводів різного призначення. Багатофункціональний комплекс для розрахунків і 

проектування різних сталевих конструкцій і залізобетонних споруд. Програма для розрахунку 

фундаментів, підпірних стін, паль. Обчислювальний комплекс для аналізу несучої здатності  

конструкцій методом кінцевих елементів. 

SCAD Soft, РФ 

 

НТП Трубопровод, 

РФ 

Лира сервис, РФ 



КОМПЛЕКС ПОСЛУГ 

 

ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" пропонує Замовнику комплекс послуг з реалізації проектів в 

галузі нафтопереробки і нафтохімії на всіх стадіях - від розробки концепції до пуску в 

експлуатацію:  

 

ПЕРЕДПРОЕКТНІ ПРОРОБКИ аналіз ринків сировини, продукції, технологій і концептуальна 

розробка варіантів, схем розвитку, розробка техніко-економічного обґрунтування (ТЕО), 

організація розробки ОВНС (оцінки впливу на навколишнє середовище) - підготовка документації 

до проведення громадських слухань; 

 

БАЗОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ надання послуг Замовнику на етапі розробки технічного завдання на 

поставку технології, організація роботи з Ліцензіарами на етапах надання ТКП, розробка 

критеріїв оцінки пропозицій Ліцензіарів та рекомендацій з вибору технології, технічне сприяння 

Замовникові на етапах підготовки контрактів на ліцензування і базове проектування, проведення 

стартової зустрічі і визначення вихідних даних, приймання документації базового проекту;  

 

ДЕТАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ розробка проектно-кошторисної документації при будівництві, 

реконструкції, модернізації та технічному переозброєнні виробничих об'єктів і об'єктів 

інфраструктури підприємств; 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНІ УСТАНОВКИ І КОМПЛЕКСИ нафтопереробки, що забезпечують виробництво 

високоякісних палив, які відповідають стандартам "Євро-4"; "Євро-5", високоефективних мастил, 

з багатофункціональними пакетами присадок, газоподібного палива, будівельних та дорожніх 

бітумів, а також сировини для суміжних галузей промисловості.  

 



КОМПЛЕКС ПОСЛУГ 

ОБ'ЄКТИ  ІНФРАСТРУКТУРИ  НАФТОПЕРЕРОБНИХ  ПІДПРИЄМСТВ  

 

• об'єкти тепло і енергозабезпечення - котельні, бойлерні, теплові пункти, блоки 

оборотного водопостачання, компресорні станції, що забезпечують компримування та 

осушення повітря, установки виробництва азоту, станції збору та очистки конденсату водяної 

пари, трансформаторні підстанції  

 

• технологічні об'єкти для забезпечення допоміжних процесів - упаковка товарних 

нафтопродуктів в споживчу і транспортну тару, їх проміжне зберігання і відвантаження 

споживачам (сірка, бітум, мастила, парафін); 

 

• об'єкти для технічного обслуговування і ремонту обладнання, будівель і споруд, в тому 

числі ремонтно-механічних цеху, станції технічного обслуговування спеціальної техніки, пункти 

для заправки техніки рідким і газоподібним паливом, а також для зарядки акумуляторних 

батарей підлогового технологічного електротранспорту;  

 

• об'єкти, які забезпечують виконання спеціальних заходів на підприємстві - пожежні депо, 

газорятувальні станції, споруди для внутрішньої охорони, будівлі та приміщення; 

 

• об'єкти, що забезпечують побутове та соціальне обслуговування працівників 

підприємства - адміністративно-побутові приміщення, їдальні, пункти охорони здоров'я; 

 

• споруди по комплексному очищенню стічних вод і шкідливих викидів в атмосферу; 

резервуарні парки з насосними; автоматизовані зливо-наливні пункти і естакади зливу-наливу; 

трубопровідні та кабельні естакади; залізничні та автомобільні комунікації. 



КОМПЛЕКС ПОСЛУГ 

 ІНЖЕНЕРНІ ВИШУКУВАННЯ - виконання комплексу інженерних вишукувань для 

реалізації проекту, збір, вивчення і аналіз наявних топографо-геодезичних матеріалів, 

участь у виборі майданчика під будівництво, виконання топографічних, інженерно-

геодезичних, інженерно-геологічних вишукувань; 

 

  РОЗРОБЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ РОЗДІЛІВ ПРОЕКТУ охорони навколишнього 

середовища, інженерно-технічні заходи цивільного захисту, декларації промислової 

безпеки; 

 

 ВИКОНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ РОЗРАХУНКІВ З БЕЗПЕКИ, що визначаються специфікою 

проектованих об'єктів: розрахунки енергетичних потенціалів об'єктів, категорій приміщень 

і зовнішніх установок по вибухо-пожежонебезпеці, надлишкового тиску, що розвивається 

при згорянні газоповітряних сумішей, межі вибухо-пожежонебезпечних зон, показників 

пожежонебезпеки об'єктів, протипожежних парових завіс і т.д.; 

 

 ІНЖИНІРИНГОВІ ПОСЛУГИ із організації закупівлі обладнання, розробка технічної 

документації для проведення тендерних процедур, аналіз отриманих ТКП на обладнання 

і матеріали на відповідність вимогам, організація процесів комплектації, аналіз 

розробленої іншими організаціями проектної документації на відповідність вимогам НТД, 

отримання технічних умов на підключення, супровід та проходження експертизи. 



КОМПЛЕКС ПОСЛУГ 

АВТОРСКИЙ НАГЛЯД ТА ІНЖИНІРИНГОВИЙ СУПРОВІД ПРОЕКТІВ  

 

 Контроль за дотриманням проектних рішень, графіків будівництва, вимог нормативних 

документів, якості будівельно-монтажних робіт. 

 Підбір та розгляд проектно-технічної документації та документації заводів-виготовлювачів 

обладнання. 

 Складання та підготовка технічної документації на обладнання і трубопроводи до реєстрації. 

 Обстеження і оцінка, спільно з працівниками технагляду Замовника і будівельно-монтажних 

організацій виконаних робіт, приховуваних при виробництві наступних робіт. 

 Контроль якості виконання основних видів будівельно-монтажних робіт. 

 Складання переліків недоробок і дефектів монтажу, контроль за їх усуненням. 

 Здійснення, по мірі готовності, проміжного приймання і випробувань конструкцій будівель і 

споруд. 

 Участь у перевірках, що проводяться органами державного нагляду, стану і відповідності 

проекту, обладнання, що надходить в монтаж, в оцінці якості його монтажу, комплексне 

випробовування і приймання. 

 Контроль наявності і правильності ведення виконавчої технічної документації. 

 Контроль виконання будівельно-монтажними організаціями вказівок і приписів авторського і 

державного нагляду, а також вимог фахівців технічної служби Замовника, що відносяться до 

питань якості виконуваних будівельно-монтажних робіт і застосовуваних виробів, матеріалів і 

устаткування. 

 Участь в роботі комісій по прийманню обладнання під комплексне опробування. 

  

 



КОМПЛЕКС ПОСЛУГ 

ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ  

 

  пусконалагоджувальні роботи технологічних установок паливного господарства 

  пусконалагоджувальні роботи комплексного налагоджування систем 

  пусконалагоджувальні роботи систем вентиляції і кондиціонування повітря 

  пусконалагоджувальні роботи холодильних і компресорних установок 

  пусконалагоджувальні роботи пічного обладнання 

  пусконалагоджувальні роботи парових котлів 

  пусконалагоджувальні роботи водогрійних теплофікаційних котлів 

  пусконалагоджувальні роботи котельно-допоміжного обладнання 

  пусконалагоджувальні роботи обладнання водоочистки і обладнання хімводопідготовки 

  пусконалагоджувальні роботи газоповітряного тракту 

  пусконалагоджувальні роботи загальнокотельних систем та інженерних комунікацій 

  пусконалагоджувальні роботи споруд водопостачання і каналізації 

  пусконалагоджувальні роботи електротехнічних пристроїв 

  пусконалагоджувальні роботи комутаційних апаратів 

  пусконалагоджувальні роботи пристроїв релейного захисту 

  пусконалагоджувальні роботи автоматики в електропостачанні 

  пусконалагоджувальні роботи систем напруги і оперативного струму 

  пусконалагоджувальні роботи електричних машин і електроприводів 

  пусконалагоджувальні роботи систем автоматики, сигналізації і взаємопов'язаних пристроїв 

  пусконалагоджувальні роботи автоматизованих систем управління 

  пусконалагоджувальні роботи автономного налагодження систем  

 



КОМПЛЕКС ПОСЛУГ 

Розробка експлуатаційної та технічної документації 

 

Підготовка паспортів посудин, що працюють під тиском, до реєстрації в органах нагляду:  

 перевірка паспорту заводу-виготовлювача на відповідність до вимог Правил;  

 розробка переліку паспортів посудин, що працюють під тиском і підлягають реєстрації; 

  розробка схеми включення посудини із зазначенням джерел тиску, параметрів, його робочого 

середовища, арматури, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматичного керування, 

запобіжних та блокувальних пристроїв; підготовка паспорта посудини, що працює під тиском, до 

реєстрації (його комплектація і заповнення відповідно до вимог Правил). 

 

Розробка паспортів технологічних трубопроводів і подальша реєстрація їх в органах 

нагляду Замовника: 

 приймання (перевірка) виконавчої документації трубопроводів; 

 розробка переліку паспортів технологічних трубопроводів; розробка ізометричної схеми трубопроводу; 

 розробка та підготовка до реєстрації паспорта трубопроводу відповідно до вимог Правил. 

 

Розробка паспортів трубопроводів пари і гарячої води і подальша реєстрація їх в органах 

нагляду Замовника: 

 приймання (перевірка) здавальної виконавчої документації трубопроводів; розробка переліку паспортів                   

трубопроводів пари і гарячої води; 

 розробка ізометричної схеми трубопроводів; 

 розробка та підготовка до реєстрації паспортів трубопроводів. 

 

Розробка програм для проведення гідравлічних (пневматичних) випробувань обладнання і 

трубопроводів, що працюють під тиском. 



КОМПЛЕКС ПОСЛУГ 

Розробка експлуатаційних паспортів запобіжних клапанів.  

Розробка паспортів резервуарів і подальша реєстрація їх в органах нагляду Замовника: 

 перевірка паспорта заводу-виготовлювача на відповідність до вимог Правил; 

 розробка переліку резервуарів підлягають реєстрації; 

 розробка схеми включення резервуара з зазначенням джерел тиску, параметрів, його робочого 

середовища, арматури, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматичного керування, 

запобіжних та блокувальних пристроїв; 

 розробка та підготовка до реєстрації паспортів резервуарів (його комплектація і заповнення 

відповідно до вимог НД). 
 

Розробка експлуатаційних формулярів для обліку технічного стану насосів і компресорів. 

Розробка інструкцій по робочому місцю. 

Розробка технологічних регламентів. Розробка плану локалізації і ліквідації аварій (ПЛА) 

 

Навчання експлуатаційного персоналу 
 

 Проведення навчання експлуатаційного персоналу з підготовкою до здачі іспиту на допуск 

до самостійної роботи: 

 розробка програм навчання; практичне навчання операторів безпечним прийомам і методам 

ведення технологічного режиму і обслуговування обладнання; 

  участь в перевірці знань на право допуску до самостійної роботи.  
 

Надання методичної та технічної допомоги в початковий період експлуатації - передача 

досвіду і виробничих навичок, необхідних для безпечного ведення технологічного процесу. 



КОМПЛЕКС ПОСЛУГ 

КОНСТРУКТОРСЬКІ І РОЗРАХУНКОВІ РОБОТИ 

 

Розрахунки на міцність і математичне моделювання  

 розрахунки на міцність, стійкість і герметичність судин, апаратів і трубопроводів, що працюють 

під тиском по нормам України, Росії, США та країн ЄС;  

 розрахунки на міцність, стійкість, вітрові та сейсмічні впливи конструкцій будь-якої складності з 

використанням методу скінченних елементів з урахуванням геометричної та фізичної 

нелінійності, температурних напружень (програмні комплекси ANSYS, Scad office); 

 підвищення експлуатаційних параметрів обладнання (тиск, температура) і корозійної стійкості; 

  експертиза іноземних проектів імпортного обладнання на відповідність чинним нормам;  

 комп'ютерне моделювання процесів гідрогазодинаміки і теплообміну;  

 виконання розрахунків на міцність і жорсткість трубопроводів з урахуванням піддатливості 

апаратів за допомогою програми "ANSYS», або окремо від апаратів трубопроводів зі складною 

просторовою конфігурацією і значними перепадами температур (наприклад трансферні 

трубопроводи); 

 експертне обстеження (технічне діагностування) діючого технологічного устаткування 

підвищеної небезпеки, підвідомчого Держгірпромнагляду України з проведенням як 

неруйнівного контролю (VT, PT, MT, UT), так і руйнівних методів контролю і визначення 

безпечного ресурсу його подальшої експлуатації; 

  технічне опосвідчення посудин з використанням методу акустичної емісії (АТ);  

 розрахунок конструкцій, що містять дефекти в зварних з'єднаннях і в основному металі.    

 



КОМПЛЕКС ПОСЛУГ 

КОНСТРУКТОРСЬКІ І РОЗРАХУНКОВІ РОБОТИ 
 

Розробка технічних проектів на обладнання  

 Устаткування для процесів ректифікації, дистиляції і абсорбції (колони);  

 Устаткування теплообмінне (теплообмінники кожухотрубчасті, пластинчасті, 

кожухопластинчасті, "труба в трубі", підігрівачі повітря, теплообмінники високого тиску (понад 

16 Мпа)); 

 Випарне обладнання (трубчасті випарні апарати, апарати погружного горіння, роторні 

апарати); 

 Кристалізаційне обладнання; 

 Ємності, сепаратори, фільтри; 

 Резервуари сталеві вертикальні; 

 Стелажі, кришки підземних сховищ, висотні смолоскипи, реактори; 

 Нагрівальні установки (трубчасті печі) для нафтопереробних заводів нафтової, 

нафтопереробної, нафтохімічної і газової промисловості, що працюють при температурі 

стінки труби змійовика до 760 °С і робочому тиску до 16 МПа (160 кгс/см2). 
 

ВИПРОБУВАННЯ І ЕКСПЕРТНІ ОБСТЕЖЕННЯ 

Лабораторія корозії і матеріалознавства - видача рекомендацій на конструкційні 

матеріали для виготовлення обладнання і технологічних трубопроводів; з'ясування причин 

руйнування обладнання; макроструктурний металографічний аналіз; мікроструктурний 

металографічний аналіз основного металу і зварних з'єднань  

Лабораторія методів досліджень і діагностики - технічне діагностування (експертне 

обстеження); неруйнуючий контроль; руйнівний контроль і сертифікаційні випробування; чергове 

технічне освідчення    

 



ДОСВІД ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 

Проектно-вишукувальні роботи 

(з 2000 року) 

    

 
ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ) 

РІК  

ВИКОНАННЯ 

РОБІТ 

ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" –  

генеральний  проектувальник  Кременчуцького НПЗ  
  

Розрахунок економічної ефективності створення підприємства по переробці нафти 2000 

Розрахунок економічної ефективності створення підприємства з виробництва масел 2000 

Проект реконструкції цеху виробництва імідних присадок для отримання МТБЕ і 

необхідних об'єктів ОЗХ 
2000 

Розрахунок економічної ефективності створення підприємства з реалізації зріджених 

газів 
2000 

Розробка робочої документації "БОВ-3. Заміна основного обладнання градирні № 12" 2002 

Розробка робочого проекту "Виробництво № 4. Розширення товарного парку № 9" 2002 

Розробка проектної документації "Установка ГК-3/1 № 1 і № 2. Дообладнання блоком 

ректифікації сульфідовмісних конденсатів" 
2002 

Розробка проектної документації "Піч П-1 установки Г-36-37 /1" 2003 

Розробка робочої документації "Збір солевмісних стоків від вузлів утилізації тепла ЛГ-

35-8 / 300Б і Г-36-37 /1" 
2003 



    

 ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ) 
РІК  

ВИКОНАННЯ 

РОБІТ 

Розробка робочого проекту "Заміна залізобетонних резервуарів" (III пусковий комплекс) 2003 

Розробка технологічної частини проекту "Закриті очисні споруди стічних вод систем 

каналізації" 
2004 

Розробка робочого проекту "Цех № 15. Заміна основного обладнання очисних споруд 

механічного очищення" 
2003-2004 

Розробка ТЕО "Переобладнання під процес вісбрекінгу блоків ТК і ТАТ установки ГК 3/1 

№№ 1,2" 
2003-2004 

Розробка робочого проекту "Виробництво № 3. Розширення резервуарного парку № 

33" 
2004 

Розробка робочого проекту "Виробництво № 1. Заміна резервуарів парку № 3" 2004 

Розробка проектних рішень по оснащенню насосного обладнання установки ГК 3/1 № 2 2004 

Інженерно-геологічні вишукування на об'єктах виробництва № 3 2005 

Розробка робочої документації "Насосна змішування бензинів і дизельних палив. 

Виробництво № 4 
2005-2006 

ТЕР модернізації АТ "Укртатнафта" "Підвищення якості бензинів і дизельних палив" 2005 

Розробка робочої документації "Цех № 12. Заміна електрообладнання ТП-31" 2006 

ДОСВІД ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 

Проектно-вишукувальні роботи 

(з 2000 року) 



    

 
ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ) 

РІК  

ВИКОНАННЯ 

РОБІТ 

Розробка робочої документації "Перепланування будівлі ЦДП під енергетичний центр" 2007 

Розробка робочого проекту "Вивантаження рівноважного каталізатора з регенераторів 

установок каталітичного крекінгу" 
2006-2007 

Розробка робочої документації "Виробництво № 2. Резервний колектор водневмісного 

газу" 
2007 

Виконання інвентаризації та розробка документів щодо обґрунтування обсягів викидів 

для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

джерелами на АТ "Укртатнафта" 

2007 

ТЕР шляхів вирішення проблем експлуатації технологічних установок з метою 

збереження паливно-масляного варіанту роботи підприємства 
2007 

Розробка робочої документації "Вузол комерційного обліку теплової енергії і 

автоматизована система обліку теплової енергії" 
2007 

Розробка робочої документації "Біологічне очищення суміші промстоків, відкачуваних 

на ставок-випарник" 
2007 

Розробка робочої документації "Вузол введення присадок до бензинів і дизельних 

палив насосної змішання бензинів і дизпалив" 
2008 

Розробка проектної документації по об'єктах "I етап модернізації Кременчуцького НПЗ 

АТ"Укртатнафта"(з прийманням базових проектів AXENS ізомеризації з 

предгідроочісткою і гідроочищення бензинів каткрекінгу) 

2008 

ДОСВІД ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 

Проектно-вишукувальні роботи 

(з 2000 року) 



    

 ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ) 
РІК  

ВИКОНАННЯ 

РОБІТ 

Розробка технологічної частини робочого проекту "Встановлення ЛГ-35-8 / 300Б і секція 

200-ЛК-6У. Організація процесу фракціонування риформата з виділенням 

бензоловмісної  фракції" 

2008 

Виконання інженерно-геологічних вишукувань по I етапу модернізації Кременчуцького 

НПЗ 
2009 

Розробка робочої документації "I етап модернізації НПЗ. КЦА, вузол компримування 

паливного газу "(з прийманням базового проекту Linde) 
2010 

Розробка робочої документації "I етап модернізації НПЗ. Комбінована установка 

ізомеризації легких бензинових фракцій і гідроочищення бензинів каталітичного 

крекінгу" 

2010 

Розробка проектної документації по об'єкту "Заміна основного обладнання та 

впровадження схеми примусової циркуляції ВСГ блоку предгідроочистки установки ЛЧ-

35-11 / 600 виробництва № 2" 

2010 

Виконання розрахунку факельної системи підприємства і факельних установок з 

урахуванням будівництва нових установок 
2010 

Розробка робочої документації "I етап модернізації НПЗ. Реконструкція установки 

сіркоочистки сухих газів" 
2010-2011 

Розробка робочої документації "Блок регенерації аміну" 2011 

Розробка робочої документації "Промпарків сировини блоку ізомеризації. Промпарк 

бензину каталітичного крекінгу. Промпарк ізомеризату" 
2011 

ДОСВІД ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 

Проектно-вишукувальні роботи 

(з 2000 року) 



    

 ПрАТ "ЛИНІК" (Лисичанський НПЗ) 
РІК  

ВИКОНАННЯ 

РОБІТ 

ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ –  

генеральний  проектувальник  Лисичанського НПЗ 
  

Інженерно-геологічні та топографо-геодезичні роботи на майданчику АЗС 2000 

Робочий проект витратного складу нафтопродуктів на 300 заправок на добу 2001 

Проведення незалежної експертизи планів локалізації ситуацій (ПЛАС) 2001 

Розробка робочої документації реконструкції ставка зливових вод 2001 

Розробка ТЕО ВАТ "ЛиНОС" на обсяг переробки нафти 8 млн.т на рік 2001 

Розробка робочого проекту "Насосна станція перекачування очищеного і зливового 

стоку" 
2001 

Виконання проектних робіт "Реконструкція існуючої АЗС цеху № 27" 2001 

Розробка робочого проекту "Реконструкція естакади для наливу нафти" 2001 

Розробка робочого проекту блоку "МЕРІКАТ-II" ЕЛОУ-АВТ-2 2002 

Розробка робочого проекту "Реконструкції блоку очищення технологічного конденсату 

установки каталітичного крекінгу" 
2002 

Виконання технічного проекту "Фільтр для очистки повітря від аерозолю бітуму" 2002 

Розробка робочого проекту "Виробництво бітумів" 2002 

ДОСВІД ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 

Проектно-вишукувальні роботи 

(з 2000 року) 



    

 ПрАТ "ЛИНІК" (Лисичанський НПЗ) 
РІК  

ВИКОНАННЯ 

РОБІТ 

Розробка робочого проекту "Біохімічна очистка стічних вод системи каналізації" 2003 

Виконання проектних робіт "Виробництво бітумів. Блок 1 (бітурокс)" 2003 

Розробка робочого проекту "Реконструкція мережі протипожежного водопостачання" 2003 

Розробка робочого проекту об'єктів енергопостачання насосної станції перекачки 

очищеного і зливового стоку (ІГ і ТГ роботи під кабельну естакаду, проектування 

кабельної лінії, газопроводу та встановлення котлів, облаштування дамби буферного 

ставка) 

2003 

Розробка робочого проекту "Реконструкція 7-й і 8-й секції відстійника-виморажівателя з 

пристроєм проти фільтраційного екрана і переобладнання їх під секції ставка зливових 

вод з неорганізованою території" 

2004 

Біохімічне очищення стічних вод II системи каналізації 2006 

Розробка робочого проекту "Реконструкція естакади наливу темних нафтопродуктів" 2006-2007 

Розробка робочого проекту по об'єкту "переобв'язкою резервуарів з-під вакуумного 

газойлю під товарні бензини, резервуарів зберігання мазуту для зберігання вакуумного 

газойлю" 

2006-2007 

Розробка робочого проекту "переобв'язкою колони К-2 установки риформінгу для поділу 

бензину каталітичного крекінгу" 
2007 

Робочий проект "Система контролю і управління колони К-2 установки риформінгу" 2007 

ДОСВІД ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 

Проектно-вишукувальні роботи 

(з 2000 року) 



    

 
ПрАТ "ЛИНІК" (Лисичанський НПЗ) 

РІК  

ВИКОНАННЯ 

РОБІТ 

Розробка робочого проекту об'єкта "Реконструкція установки гідроочищення і 

ізомеризації бензинової фракції НК-70С" з прийманням базового проекту AXENS 
2009-2010 

Розробка робочого проекту об'єкта "Реконструкція установки Л-35-11 / 1000 з метою 

селективної гідроочистки бензину каталітичного крекінгу і отримання МТАЕ" з 

прийманням базового проекту AXENS 

2009-2010 

Розробка робочого проекту "Комплекс раннього виявлення надзвичайних ситуацій та 

оповіщення людей у разі їх виникнення. Цех № 11. Установка гідроочищення і 

ізомеризації бензинової фракції НК-70С " 

2010 

Перегляд, коригування технологічних схем і узгодження нової редакції технологічного 

регламенту "Установки ізомеризації фр. НК-70С "ТР 32292929.001 : 2014 
2014 

Розробка ТЕО "Будівництво установки по зниженню загального солевмісту в стічних 

водах ПрАТ"ЛИНИК" на землях Білогорівської селищної ради Попаснянського району 

Луганської області" 

2015 

Розробка ТЕО "Будівництво установки по зниженню загального солевмісту в стічних 

водах ПрАТ"ЛИНИК" на землях Білогорівської селищної ради Попаснянського району 

Луганської області" 

2015 

ДОСВІД ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 

Проектно-вишукувальні роботи 

(з 2000 року) 



    

 ПрАТ "Херсонський НПЗ" 
РІК  

ВИКОНАННЯ 

РОБІТ 

ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" – генеральний  проектувальник  Херсонського НПЗ    

Розробка науково-обґрунтованих норм технологічних втрат нафти, нафтопродуктів і норм 

витрати палива 
2003 

Виконання передпроектних, проектно-вишукувальних, проектно-кошторисних робіт і 

авторського нагляду з реконструкції та модернізації Херсонського НПЗ 
2007-2009 

Топографо-геодезичні роботи на проммайданчику НПЗ 2007 

Виконання інженерно-геологічних робіт на майданчику установки виробництва коксу 2007 

Розробка ТЕО "Реконструкція ЗАТ "Херсонський НПЗ" 2007 

Розробка проектної документації "Реконструкція установки ЕЛОУ-АВТ-2 ЗАТ "Херсонський 

НПЗ" 
2007-2008 

Розробка робочого проекту "Реконструкція ТП-17" 2008 

Виконання гідравлічних розрахунків і видача рекомендацій до документації по зливу 

темних н/продуктів з ж/д цистерн на естакаді зливу 
2008 

Виконання обстеження стану будівель і споруд з видачею висновків і рішень 2009 

Оновлення ТЕО "Реконструкція Херсонського НПЗ" 2013 

Досвід ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 

Проектно-вишукувальні роботи 

(починаючи с 2000 року) 



    

 "НПК-ГАЛИЧИНА" (Дрогобицький НПЗ) 
РІК  

ВИКОНАННЯ 

РОБІТ 

Розробка ТЕО реконструкції ВАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" 2007 

Розробка робочого проекту об'єкта "Комбінована установка "Паливний комплекс". Секція 

гідроочищення бензинів" 
2007-2008 

Розробка робочого проекту об'єкта "Комбінована установка "Паливний комплекс". Секція 

ізомеризації" (з прийманням базового проекту UOP) 
2007-2008 

Розробка робочого проекту об'єкта "Комбінована установка "Паливний комплекс". Секція 

гідроочищення дизельного палива "(з прийманням базового проекту HALDOR TOPSOE) 
2007-2008 

Розробка робочого проекту об'єкта "Комбінована установка" Паливний комплекс". Секція 

амінового очищення з блоком відпарки кислої води і фракціонування газів " 
2007-2008 

Розробка робочої документації об'єкта "Комбінована установка "Паливний комплекс " 

Об'єкти ОЗХ: промпарки бензину, дизпалива і вакуумного газойля, ізомеризату і ЗВГ, блок 

оборотного водопостачання БОВ-3, центральний розподільний пункт ЦРП №2, 

операційна. 

2007-2008 

ДОСВІД ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 

Проектно-вишукувальні роботи 

(з 2000 року) 



    

 
ПАТ "Укрнафта" 

РІК  

ВИКОНАННЯ 

РОБІТ 

Робочий проект реконструкції печі ОФГ-132 2001 

Розробка робочої документації на капітальний ремонт печі безпламеневого горіння ПБ-6 на 

УКНП-2 Гнідинцівського ГПЗ" 
2004 

Розробка робочого проекту "Реконструкція печі безпламеневого горіння ПБ-9 на ССО-1 

Гнідинцівського ГПЗ" 
2008 

Розробка робочого проекту "Будівництво печі ОФГ-133 в Глинсько - Розбишівському ЦПГ 

Качанівського ГПЗ" 
2008 

ПАТ "Укргазвидобування" (Шебелинське ВПГКН) 

Розробка ТЕР "Вибір оптимальних технологічних процесів для доведення фізико-хімічних 

показників до вимог "Технологічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, 

дизельних, суднових і котельним палив" 

2014 

Розробка проектної і робочої документації, виробництво інженерних вишукувань по об'єкту 

"Будівництво блоку гідроочищення дизпалива продуктивністю 150 тис.т./рік" 
2014-2015 

Авторський нагляд за будівництвом блоку гідроочищення дизпалива потужністю 150 тис.т / 

рік 
2016 

Експертне обстеження (технічне діагностування) та позачерговий технічний огляд 

газосепаратору зав. № 711446, V-8 м3 з видачею експертного висновку. 
2016 

ДОСВІД ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 

Проектно-вишукувальні роботи 

(з 2000 року) 



    

 ПАТ "Укртранснафта"  
РІК  

ВИКОНАННЯ 

РОБІТ 

Виконання проектно-вишукувальних робіт (ТЕО, проект, робоча документація, інженерні 

вишукування) по об'єкту "Технологічний комплекс з перевалки нафти на ЛВДС "Броди", 

с.Смільне, урочище "Промисловий центр" 6, Бродівський р-н Львівської обл. 

2016 

ПАТ "ОДЕСЬКИЙ НПЗ" 

Проект і робоча документація "Реконструкція установки ЕЛОУ-АВТ" 2005 

Робоча документація по об'єкту "Прив'язка азотної станції до існуючих комунікацій" 2006 

Робоча документація по об'єкту "Насосна перекачування нафти, дизельної та бензинової 

фракції" 
2007 

Виконання проектних робіт по об'єкту "Реконструкція ж / д естакади наливу 

нафтопродуктів" 
2009 

Розробка робочого проекту "Реконструкція резервуарного парку Товарно-сировинного цеху 

з будівництвом резервуара № 129 для зберігання нафти" 
2009 

ПІІ "ЛУКОЙЛ-Україна" 
Розробка робочої документації "Винесення трубопроводів на трубопровідну естакаду 

ділянки наливу нафтопродуктів в автоцистерни на нафтобазі пгт. Бородянка в Київській 

обл." 

2008 

Робочий проект "Виробництво продуктів марки ЕКТО. Вузол дозування присадки HITEK, з 

застосуванням інжекторів Mini-Pak »Нафтобаза м. Бориспіль 
2009 

ДОСВІД ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 

Проектно-вишукувальні роботи 

(починаючи з 2000 року) 



    

 ТОВ "Карпатнафтохім" 
РІК  

ВИКОНАННЯ 

РОБІТ 

Розробка робочої документації "Будівництво установки полівінілхлориду суспензійних 

потужністю 300 тис.т/рік" 
2007-2009 

Розробка робочого проекту "Одностадійне проектування котельні установки ПВХ-С 

потужністю 300 тис.т/рік" 
2009-2010 

Робочий проект "Реконструкція апаратної і операторної етиленової установки ТОВ 

"Карпатнафтохім" (для ТОВ "Лукойл Технолоджі Сервісіз Україна") 
2011 

ТОВ "Титан України"  
Розробка робочого проекту будівництва комплексу з виробництва сірчаної кислоти 

потужністю 1818,2 т / добу 
2008-2009 

ЗАТ "КАФА" 

Розробка проекту та робочої документації "Комплекс перевалки темних нафтопродуктів" 2005 

ТОВ "НПП"-"АДІОЗ" 
Розробка проекту та робочої документації по об'єкту "ОПУ з виробництва 

багатофункціональних присадок до моторних палив, моторних і трансмісійних масел - 

АНАМЕГАТОР і рідини для видалення накипу "антинакипін". м.Бориспіль. I етап 

будівництва" 

  

2007 

ДОСВІД ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 

Проектно-вишукувальні роботи 

(з 2000 року) 



    

 Аеропорт "Бориспіль" 
РІК  

ВИКОНАННЯ 

РОБІТ 

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні та інженерно-метеорологічні вишукування для 

розширення і реконструкції існуючих очисних споруд та трас колекторів 
2007 

Робоча документація по об'єкту "Термінальний комплекс" Д ". Паливозаправна система" 2009 

ДП "Дельта-Лоцман"  

Розробка робочого проекту "Автоматичний радіолокаційний пост (АРЛП)" Фіолент"   2009 

Розробка проектно-кошторисної документації "Реконструкція системи теплопостачання 

центру регулювання руху суден "Руська Коса" 
2016 

ПП "СК "Марина-груп"  

Розробка робочого проекту "Причал, стапельні споруди зі збору судів з готових деталей і 

підйомно-спускові суднобудівні і судноремонтні причальні споруди, розташовані за 

адресою Карантинний острів 1, затон заводу Комінтерн" в м. Херсоні 

2011  

ДП обслуговування повітряного руху  

РСП "Київцентраеро" 
Розробка робочого проекту "Технічне переоснащення електроживлення трасового 

радіолокаційного комплексу "Дубно-2" 
2016  

ДОСВІД ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 

Проектно-вишукувальні роботи 

(з 2000 року) 



    

 ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛЕЙКОКС" 
РІК  

ВИКОНАННЯ 

РОБІТ 

Розробка проектної і робочої документації "Капітальний ремонт печі для спалювання 

сірководню №2 інв. № 41413 на ділянці мокрого каталізу цеху МЕАО" 
2015-2016 

ТОВ "НТП "Котлоенергопром" 
Розробка робочої документації для об'єктів проектування "Будівництво водовугільної 

котельні потужністю 7 МВт" і "Будівництво водовугільної котельні потужністю 21 МВт 
2016 

ТОВ "Інженерний Технологічний Союз"  

Розробка робочого проекту "BGA Wolnovacha Біогазова установка Волноваха" 2016 

ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго" 

(Північна електроенергетична система) 
Коригування робочого проекту "Капітальний ремонт виробничо-побутового будинку Бази 

Полтавських МЕМ" 
2016 

ТОВ "ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ" 

Виконання інженерних вишукувань по об'єкту: "Будівництво міні ТЕЦ 5МВт електричних і 10 

МВт теплових у м.Ковель Волинської області" 
2015 

ТОВ "КОЛБЕ ПАУЭР КОРОСТЕНЬ" 

Виконання інженерно-геологічних і інженерно-геодезичних вишукувань по об'єкту: 

"Будівництво міні ТЕЦ потужністю 5 МВт" за адресою: м Коростень, вул. Маяковського 
2016 

ДОСВІД ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 

Проектно-вишукувальні роботи 

(з 2000 року) 



    

 
Управління капітального будівництва Луганської 

облдержадміністрації  

РІК  

ВИКОНАННЯ 

РОБІТ 

Розробка робочого проекту "Капітальний ремонт будівлі дитячої обласної клінічної лікарні" 2015-2016 

КП Словянської міської ради "Слов'янське управління 

капітального будівництва" 
Розробка проектно-кошторисної документації та проходження державної експертизи об'єктів: 

- капітальний ремонт відкритих дренажних систем в мікрорайоні "Залізничний-2"; 

- капітальний ремонт насосних станцій "Лиман 2", "Кокінакі", "Волзька", "К.Маркса", 

"Лозановича"; 

- реконструкція аварійних ділянок напірних каналізаційних колекторів від КНС № 1А, № 1 і 

№ 5 в районі вул. Горлівська, б-р. Мазанів Яр - очисні споруди; 

- будівництво самопливного каналізаційного колектора по вул. Святогірська (К. Лібкнехта); 

- будівництво водопроводу від вул. Я. Мудрого (вул. Урицького) до пер. Богомольца 

(перемичка); 

- реконструкція мереж водопостачання по вул. Шевченка, вул. Васілевская, б-р Пушкіна; 

- реконструкція водоводу №6; 

- капітальний ремонт ділянки напірного водопроводу від будівлі насосної станції 1-го 

підйому; 

- реконструкція аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектора з м-ну Артема 

від вул. Артема до КНС №5 методом санації (890 м); 

- реконструкція самопливного каналізаційного колектора від вул. Радужна до вул. 

Університетська (санація) 

- реконструкція насосної станції "Маяки" в с. Сідорове. 

2016 

ДОСВІД ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 

Проектно-вишукувальні роботи 

(з 2000 року) 



ДОСВІД ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 

Проектні роботи 

(починаючи з 2000 року) 

    

 
ТОВ "РН-КОМСОМОЛЬСЬКИЙ НПЗ" (РФ) 

РІК  

ВИКОНАННЯ 

РОБІТ 

 Розробка робочого проекту об'єкта "Блок ізомеризації фракції НК-75С" з прийманням 

базового проекту AXENS 
2000-2002 

 Розробка робочого проекту об'єкта "Комплекс сповільненого коксування. Блок 

гідроочищення дистилятів" з прийманням базового проекту ABB Lummus Global Inc. з 

блоком концентрування водню (КЦА) з прийманням базового проекту UOP, блоком 

оборотного водопостачання 

 2002-2004 

 Розробка робочого проекту об'єкта "Комплекс сповільненого коксування. Блок 

виробництва сірки "з прийманням базового проекту Worley Parsons, з блоком відпарки 

кислої води, регенерації аміну, грануляцією, упаковкою і складом сірки, блоком 

оборотного водопостачання грануляції, сірководневим факелом 

2002-2004 

 Розробка робочої документації об'єкта "Комплекс гідрокрекінгу. Установка виробництва 

сірки. 2-а черга"(базовий проект Worley Parsons) з блоком відпарки кислої води (базовий 

проект Chevron Lummus Global) і регенерації аміну 

2009-2010 

 Розробка проектної і робочої документації "Склад зберігання реагентів і каталізаторів" 2012-2013 

 Розробка проектної і робочої документації "Естакада зливання нафти і наливу темних 

нафтопродуктів" 

 

2012-2013 

 Розробка проектної і робочої документації "Естакада наливу світлих нафтопродуктів" 

 

2012-2013 



    

 ТОВ "РН-КОМСОМОЛЬСЬКИЙ НПЗ" (РФ) 
РІК  

ВИКОНАННЯ 

РОБІТ 

 Розробка робочої документації "Азотна установка і ємності зберігання" 2012-2013 

 Розробка проектної документації по об'єкту "Комплекс гідрокрекінгу", в складі: 

Установка гідрокрекінгу. Секція гідрокрекінгу-гідроочищення і секція виробництва водню 

з блоком КЦА, базовий проект Chevron Lummus Global 

2014-2015 

 Установка виробництва сірки. 2-а черга з блоками відпарки кислої води і регенерації 

аміну 

 

2012-2015 

 

 ОЗХ комплексу гідрокрекінгу. Азотна установка і ємності зберігання 2014-2015 

ТОВ "РН-ТУАПСИНСЬКИЙ НПЗ" (РФ) 
РІК  

ВИКОНАННЯ 

РОБІТ 

 Розробка робочої документації "Вузол прийому та зберігання МТБЕ" 2010 

 Розробка робочої документації "Ремонтно-механічний цех. Інженерна база" 2010 

 Розробка робочої документації "Вузол оборотного водопостачання № 3" з розробкою 3D 

моделі установки в AVEVA PDMS 
2010-2011 

 Розробка робочої і проектної документації "Комбінована установка №3" (виробництво 

сірки з блоками відпарки кислої води, регенерації аміну, вузлом грануляції і упаковки 

сірки, складом гранульованої сірки, парком кислої води, факелом, закритою установкою 

спалювання кислих газів), базовий проект Worley Parsons, з розробкою 3D моделі 

установки в AVEVA PDMS 

2009-2015 

ДОСВІД ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 

Проектні роботи 

(починаючи з 2000 року) 



    

 
АТ "АЧИНСЬКИЙ НПЗ ВНК" (РФ) 

РІК  

ВИКОНАННЯ 

РОБІТ 

 Розробка робочого проекту об'єкта "Загальнозаводська централізована операторна" 2004-2005 

 Розробка робочої документації "Переклад секції 200 установки ЛК-6Ус - каталітичний 

риформінг з попередньої гідроочищення на розподілену систему управління" 
2006-2007 

 Розробка робочого проекту об'єкта "Загальнозаводська централізована операторна №2" 2007-2008 

                        АТ "АНГАРСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ" (РФ) 
РІК  

ВИКОНАННЯ 

РОБІТ 

 Розробка проектної і робочої документації по об'єкту "Установка виробництва сірки" 

(базовий проект Worley Parsons) 
2010-2014 

 Розробка проектної і робочої документації по об'єктах "Комплекс сірчанокислотного 

алкілування" (базові проекти DuPont, MECS Inc.) з блоком оборотного водопостачання 
2011-2015 

 Розробка робочої документації по об'єкту "Установка виробництва водню" (базовий 

проект HALDOR TOPSOE) 
2012-2015 

 Розробка проектної і робочої документації по об'єкту "Установка блендінга масел для 

виробництва фірмових масел "Роснефть" 
2013-2016 

 Розробка "ТЕО реконструкції бітумного виробництва" 2013-2014 

ДОСВІД ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 

Проектні роботи 

(починаючи з 2000 року) 



    

                               ЗАТ "РЯЗАНСЬКА НАФТОПЕРЕРОБНА КОМПАНІЯ" (РФ) 
 

РІК  

ВИКОНАННЯ 

РОБІТ 

 Розробка проектної і робочої документації "Реконструкція комплексу установки ЛЧ-24/7. 

Установка КЦА" (з прийманням базового проекту Linde), з розробкою 3D моделі 

установки в AVEVA PDMS 

2010-2011 

 Розробка проектної і робочої документації "Реконструкція комплексу установки ЛЧ-24/7. 

Будівництво операторної установки ЛЧ-24/7" 
2010-2012 

АТ "СИЗРАНСЬКИЙ НПЗ" (РФ) 
РІК  

ВИКОНАННЯ 

РОБІТ 

Розробка проектної і робочої документації по об'єкту "Комплекс каталітичного крекінгу. 

Газофракційна установка", з розробкою "Вихідних даних на проектування" і розробкою 3D 

моделі установки в AVEVA PDMS в складі: 

 - блок фракціонування граничних вуглеводнів; 

 - блок фракціонування ненасичених вуглеводнів; 

 - блок регенерації аміну; 

 - блок демеркаптанізації з регенерацією лугу. 

2010-2011 

ДОСВІД ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 

Проектні роботи 

(починаючи з 2000 року) 



    

 ВАТ "ГАЗПРОМНАФТА-ОМСЬКИЙ НПЗ" (РФ) 
РІК  

ВИКОНАННЯ 

РОБІТ 

 Розробка проектної і робочої документації "Виробництво авіаційного палива РТ" з розробкою 

3D моделі установки в AVEVA PDMS 
2012-2013 

 Розробка проектної і робочої документації по об'єкту "Реконструкція РОСК" 2013-2014 

 Розробка робочої документації "Підготовка території під будівництво комплексів глибокої 

переробки нафти, виробництва нафтового коксу і ЕЛОУ-АВТ" 
2013-2014 

 Розробка проектної і робочої документації по об'єкту "Єдиний побутовий корпус" 2013-2014 

 Розробка проектної і робочої документації по об'єкту "Товарний парк ЗВГ" 2013-2015 

 Розробка робочого проекту об'єкта "Установка вісбрекінгу" (з прийманням базового проекту 

SHELL GLOBAL SOLUTIONS INTERNATIONAL B.V.) з вакуумним блоком і блоком оборотного 

водопостачання 

2006-2009 

 Розробка робочої документації об'єкта "Будівництво установки ЕЛОУ-АВТ-6" з розробкою 3D 

моделі установки в AVEVA PDMS 
2009-2010 

ВАТ "ВАНІНСЬКИЙ НПЗ" ДК "ТРАНСБУНКЕР" (РФ) 
РІК  

ВИКОНАННЯ 

РОБІТ 

 Розробка робочого проекту об'єкта "Установка з приготування палив для суднових двигунів 

(УПТСД) в с.Ваніно Хабаровського краю РФ" в складі ЕЛОУ, атмосферна перегонка нафти, 

стабілізація, факел, повітряна компресорна і азотна станція 

2000-2002 

 Розробка проектної і робочої документації по об'єкту "Нафтопереробний комплекс в с. Ваніно 

Хабаровського краю. Центральна заводська лабораторія" 
2012-2013 

ДОСВІД ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 

Проектні роботи 

(починаючи з 2000 року) 



    

 
ВАТ "ВАНІНСЬКИЙ НПЗ" ДК "ТРАНСБУНКЕР" (РФ) 

РІК  

ВИКОНАННЯ 

РОБІТ 

 Розробка проектної і робочої документації по об'єкту "Нафтопереробний комплекс в с.Ваніно 

Хабаровського краю. I пусковий комплекс": 

      - установка ЕЛОУ-АТ-1; 

      - бітумне господарство (наземний факел, блок факельних сепараторів з насосною); 

      - Ру-10кВ з джерелом аварійного електропостачання; 

      - блок пожежогасіння; 

      - котельня; 

      - очисні споруди (механічна, фізико-хімічна, біологічна очистка, доочищення фільтрацією, 

        зневоднення осадів); 

      - загальнозаводська операційна; 

      - міжцехових комунікації, загальнозаводські трубопроводи, автодороги. 

2012-2015 

 Розробка проектної документації по об'єкту "Нафтопереробний комплекс в с.Ваніно 

Хабаровського краю. II пусковий комплекс", в складі установки гідроочищення дистилятів з 

блоками гідроочищення, виробництва водню, виробництва сірки, відпарки кислої води і 

амінової очищення газів, грануляції, зберігання і відвантаження сірки, блоку оборотного 

водопостачання, повітряної компресорної з блоком отримання азоту 

2014-2015 

 Розробка проектної документації по об'єкту "Нафтопереробний комплекс в с.Ваніно 

Хабаровського краю. III пусковий комплекс", в складі установка термічного крекінгу мазуту 
2014-2015 

ДОСВІД ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 

Проектні роботи 

(починаючи з 2000 року) 



    

 

ДОСВІД ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 

Проектно-вишукувальні роботи 

(з 2000 року) 

АТ КОМПАНІЯ "МОНТАЖСПЕЦБУД" (РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН) 
РІК  

ВИКОНАННЯ 

РОБІТ 

 Розробка робочої документації проекту Підстанції №7 комплексу північної 

позамайданчикової зони "Експериментальної програми розвитку родовища Кашаган" (АТ 

"Harcon») 

2007-2009 

АТ "КОНДЕНСАТ"  (РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН) 

 Розробка Технологічного регламенту на проектування (базовий проект) по об'єкту "Секція 

гідроочищення компонентів дизельного палива" 
2015  

 Розробка робочої документації "Секція виробництва сірки" 2015 

 Розробка проектної і робочої документації по об'єкту "Секція гідроочищення компонентів 

дизельного палива" 
2015-2016 

 Розробка робочої документації "Резервна лінія подачі водоводу в секцію ізомеризації легкої 
нафти" 

2016 

ТУРКМЕНБАШИНСЬКИЙ КНПЗ (ТУРКМЕНІСТАН) 

 Розробка проекту та робочої документації по об'єктах ОЗХ на Туркменбашинського КНПЗ в 

складі адміністративно-побутовий корпус, азотна станція і повітряна компресорна, 

операційна, ТП, котельня, станція водопідготовки, резервуари підготовки води, внутрішньо 

майданчикові мережі і тепломатеріалопроводи (для компанії "Petro Gas LLP») 

2013-2015 

 Розробка проекту та робочої документації по об'єкту "Очисні споруди стічних вод на 

Туркменбашинського КНПЗ" в складі механічна, фізико-хімічна, біологічна очистка та 

доочищення фільтрацією, зневоднення осадів (мул і нафошлам) (для компанії "Petro Gas 

LLP») 

2013-2016 



    

 

ДОСВІД ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 

Проектно-вишукувальні роботи 

(з 2000 року) 

Філія  "ROMINSERV S.R.L. в РК 
РІК  

ВИКОНАННЯ 

РОБІТ 

Розробка робочої документації "Системи електропостачання и РСУ об’єктів  E914S, 
E91" 

2016 

Філія АТ "Володимиртепломонтаж" в РК 

Технічний супровід проекту "Рання фаза. Модернізація Павлодарського 

нафтохімічного заводу" 
2015 

Технічний супровід проектів "1 пусковий комплекс. Модернізація Павлодарського 

нафтохімічного заводу. Установка ізомеризації (А100) і спліттера Нафти (В300S)». 

об'єктів ОЗХ "1 пусковий комплекс. Модернізація Павлодарського нафтохімічного 

заводу. Резервуари ізомеризату У-914S (2 шт.), Автоматична станція змішування 

бензинів Е-915 " 

2016 

Керівництво веденням технологічного процесу при промислових випробуваннях, 

надання технічної допомоги в період освоєння потужності і навчання експлуатаційного 

персоналу на допуск до самостійної роботи по об'єкту "1 пусковий комплекс. 

Модернізація Павлодарського нафтохімічного заводу. Установка ізомеризації (А100) і 

спліттера Нафти (В300S) » 

2016 



    

 

ДОСВІД ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 

Проектно-вишукувальні роботи 

(з 2000 року) 

ТОВ "Воронеж-Аква" (для РК) 
РІК  

ВИКОНАННЯ 

РОБІТ 

Розробка робочої документації "Модернізація Павлодарського нафтохімічного заводу. 

Перший пусковий комплекс. Об'єкти ОЗХ. Е909 Система вилучення і очищення 

конденсату" 

2016 

ПАТ "ПЕНЗКОМПРЕСОРМАШ" (для РК) 

Розробка робочого проекту "Реконструкція існуючої АГНКС (автомобільна 

газонаповнювальна компресорна станція) зі збільшенням обсягів заправки автобусів 

(м.Кизилорда, Республіка Казахстан) 

2015-2016 

ТОВ "Проектний інститут "Промстройпроект" (РК) 

Коригування ПКД стадії "Проект" проекту "Будівництво інтегрованого газохімічного 
комплексу в Атирауської області" для ТОВ "KPI Inc." з проходженням експертизи проекту 

2016-2017 

Розробка проекту технологічних трубопроводів для обв'язки технологічного обладнання 
цеху формуляції в осях Г-Ж / 1-6 по проекту "Другий пусковий комплекс у складі 
інтегрованого хімічного комплексу" Виробництво гліфосату (гербіциду) і "Виробництво 
трьоххлористого фосфору" на території СЕЗ "Хімічний парк" Тараз" 

2016-2017 

Розробка робочого проекту "Виробничо-складський комплекс морозива і молока в 

індустріальній зоні Алатауського району міста Алмати". 
2017 



    

 ПрАТ "ЛИНІК" (Лисичанський НПЗ) 
РІК  

ВИКОНАННЯ 

РОБІТ 

Розробка та узгодження технологічних регламентів установок ізомеризації, каталітичного 

крекінгу, виробництва бітумів 
2007-2009 

Розробка та узгодження технологічного регламенту реконструйованої установки 

гідроочищення і ізомеризації бензинової фракції НК-70С 
2010 

Розробка ПЛА "Очисні споруди" 2011 

ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ) 

Розробка технологічного регламенту з ведення процесу Prime G + на С.200 ЛК-6У 2010 

ПАТ "ОДЕСЬКИЙ НПЗ" 

Розробка технологічних регламентів до установок 2007-2013 

ТОВ "ФОБОС"   

Розробка технологічного регламенту на виробництво ділянки приготування, зберігання та 

наливу нафтових розчинників Кременчуцького НПЗ 
2009 

ТУРКМЕНБАШИНСЬКИЙ КНПЗ (ТУРКМЕНІСТАН) 

Розробка технологічного регламенту "ОЗХ на Туркменбашинському КНПЗ" 2014 

Розробка технологічного регламенту "Очисні споруди стічних вод на 

Туркменбашинського КНПЗ" 
2014 

ДОСВІД ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 

Експлуатаційна документація 



    

 

ЗАМОВНИК НАЙМЕНУВАННЯ РОБІТ РІК 

АТ Компанія "МОНТАЖСПЕЦБУД" 

(Республіка Казахстан) 

Проведення пуско - налагоджувальних робіт та 

введення в експлуатацію об'єктів Північної 

позамайданчикових зони родовища Кашаган 

(Західно-Казахстанський регіон) 

2007-

2008 

АТ Компанія "МОНТАЖСПЕЦБУД" 

(Республіка Казахстан) 

Інжиніринговий супровід робіт з монтажу 

обладнання та технологічних об'єктів Північної 

позамайданчикових зони родовища Кашаган 

(Західно-Казахстанський регіон) 

2007-

2008 

ТОВ «Engineering & Procurement 

Services" (Республіка Казахстан) 

Інжинірингові послуги з виконання проектних 
робіт по проекту реконструкції Шикментського 
НПЗ (ПКОП) 

2015-

2016 

ДОСВІД ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 

Пусконалагоджувальні та інжинірингові роботи 



Розробка  

тривимірних цифрових  моделей 

об’єктів 

УСТАНОВКА КЦА 

 для концентрації водню методом короткоциклової абсорбції з блоками 

комприміювання і амінової очистки вуглеводневих газів 



Розробка  

тривимірних цифрових  моделей 

об’єктів 

УСТАНОВКА СЕЛЕКТИВНОЇ ГІДРООЧИСТКИ  

БЕНЗИНА КАТАЛІТИЧНОГО КРЕКІНГА "PRIME G+" 



Розробка  

тривимірних цифрових  моделей 

об’єктів 
РЕКОНСТРУКЦІЯ УСТАНОВКИ ГІДРООЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА   



Розробка  

тривимірних цифрових  моделей 

об’єктів 

КОМБІНОВАНА УСТАНОВКА ВИРОБНИЦТВА СІРКИ  

 з блоками відпарки кислої води, регенерації аміна, вузлом грануляції і упаковки сірки, 

складом гранульованої сірки, парком кислої води, наземним факелом, закритою 

установкою зпалювання кислих газів 

 



Розробка  

тривимірних цифрових  моделей 

об’єктів 

ГАЗОФРАКЦІОНУЮЧА УСТАНОВКА ГФУ  

з блоками фракціонування граничних і ненасичених вуглеводнів, 

регенерації аміну, демеркаптанізації з регенерацією лугу 



ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ В УКРАЇНІ 

• Ліцензія Державного департаменту пожежної безпеки МНС України. Проектування систем пожежогасіння 

(водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні), пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління 

евакуацією людей, протидимного захисту, передавання тривожних сповіщень, пристроїв блискавкозахисту, 

вогнезахисного обробляння на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної 

безпеки.  АГ № 595271 від 17.06.2011 р. 

• Ліцензія Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Господарська діяльність з будівництва 

об’єктів  IV і V категорій  складності. № 2013031714 від 24.10.2016 р. 

• Дозвіл Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 

(Держгiрпромнагляд). На продовження виконання робіт підвищеної небезпеки. № 3888.13.32 від 01.11.2013 р. 

• Дозвіл Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгiрпромнагляд України). 

Виконання робіт підвищеної небезпеки. № 293.13.30 від 15.03.2013 р. 

 



ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ В УКРАЇНІ 

Кваліфікаційні сертифікати 

співробітників 



ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ В 

РЕСПУБЛІЦІ КАЗАХСТАН 

•  Міністерство національної економіки Республіки Казахстан. Комітет у справах будівництва, житлово-

комунального господарства та управління земельними ресурсами. Державна ліцензія на заняття проектною 

діяльністю I категорії. №15002495 від 06.02.2015 р. 

• Департамент державної інспекції в нафтогазовому комплексі. Міністерство енергетики Республіки Казахстан. 

ДЕРЖАВНА ЛІЦЕНЗІЯ Проектування (технологічне) і (або) експлуатацію гірничих виробництв (вуглеводневу 

сировину), нафтохімічних виробництв, експлуатацію магістральних газопроводів, нафтопроводів, 

нафтопродуктопроводів в сфері нафти і газу. №17008921 від 17.05.2017р. 

• Міністерство по інвестиціям та розвитку Республіки Казахстан. Республіканська державна установа "Комітет 

промислового розвитку та промислової безпеки". Атестат на право проведення робіт у галузі промислової безпеки 

в нафтогазовій, нафтогазодобувній, нафтогазопереробній, хімічній, енергетичній, будівельній, гірничо-

металургійній, харчовій, геологорозвідувальній, легкій і транспортній галузях промисловості. Розробка декларацій 

промислової безпеки небезпечного виробничого об'єкта. № KZ20VEK00006968 від 29.06.2017 р. 

• Агентство Республіки Казахстан у справах будівництва і житлово-комунального господарства. Державна 

ліцензія на заняття будівельно-монтажними роботами III категорії №07992 від 13.02.2009р. 

• Агентство Республіки Казахстан у справах будівництва і житлово-комунального господарства. Державна 

ліцензія на заняття вишукувальної діяльністю №458618 від 13.02.2009р. 



ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ  

В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ 

 

Свідоцтво Саморегулівної організації Асоціація спеціалізованих організацій нафтохімічної та 

нафтогазової промисловості "Нафтогазсервіс" про допуск до видів робіт з підготовки проектної 

документації, що впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, в тому числі 

особливо небезпечних об'єктів № 005-7 від 21.08.2014 р. 



ВІДГУКИ ЗАМОВНИКІВ 
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ВІДГУКИ ЗАМОВНИКІВ 



ВІДГУКИ ЗАМОВНИКІВ 



ВІДГУКИ ЗАМОВНИКІВ 

    

 



ВІДГУКИ ЗАМОВНИКІВ 

    

 



ВІДГУКИ ЗАМОВНИКІВ 

    

 



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ 

ЯКОСТІ 

Якість виконання робіт підтверджено  

сертифікатом на Систему менеджменту  

якості Міжнародного стандарту ISO 9001:2008 

(первинна сертифікація - 2003 р.) 

 

 

 

 

 

Основні Цілі у сфері якості: 

 задоволення зростаючих вимог Замовників 

до якості продукції 

 освоєння новітніх програм в області 

проектування для займання провідного 

становища на ринку проектно-

вишукувальних робіт 



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПРОФЕСІЙНОЇ БЕЗПЕКИ І 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

    

 Система менеджменту професійної безпеки і 

охорони здоров'я ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 

підтверджена сертифікатом на систему 

менеджменту безпеки відповідно до Міжнародного 

стандарту OHSAS 18001: 2007 

 

 

 

Основні Цілі у сфері професійної безпеки і 

охорони здоров'я: 

 Цілі узгоджуються з Політикою в галузі 

професійної безпеки і охорони здоров'я, 

включаючи зобов'язання щодо запобігання 

травматизму, дотримання правових вимог, а 

також, постійного поліпшення 

 Забезпечення того, що Система менеджменту 

професійної безпеки і охорони здоров'я була 

створена, впроваджена і підтримувалася 

відповідно до стандарту OHSAS 18001: 2007 



НАШІ ПЕРЕВАГИ 

 Понад 55 років досвіду в галузі проектування 

 Використання передових технологій 

 Використання ліцензованого програмного забезпечення 

 Дотримання техніки безпеки і охорона навколишнього середовища 

 Великі референції виконаних проектів 

 Засвідчена якість і надійність 

 Націленість на тривалу співпрацю і партнерські відносини з 

Замовниками 

 Наявність чинних міжнародних сертифікатів 

 
ЯКІСТЬ НАШИХ ПРОЕКТІВ ТА НАДІЙНІСТЬ 

В РОБОТІ - КЛЮЧ ДО УСПІХУ ЗАМОВНИКА! 



Контакти 

 Головний офіс 

Адреса: Україна, 04053, м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б  

 

Телефон: +38 (044) 463-70-39  

Факс:        +38 (044) 272-18-03 

E-mail:      unxp@unxp.relc.com 

Site:          www.unxp.com.ua 

 

Голова Правління - 

Левандовський Анатолій Станіславович 

 

Технічний директор -  

Вознюк Юрій Борисович 


